
OBJECTBEVEILIGING

U heeft een pand met daarin kostbare en soms onver-
vangbare goederen. De toegang tot uw pand is niet altijd 
goed zichtbaar en het is niet altijd duidelijk  welke perso-
nen er daadwerkelijk in uw bedrijf aanwezig moeten zijn. 
Kortom: uw veiligheid en die van uw medewerkers is niet 
gewaarborgd. Uw object is niet veilig voor indringers of nog 
moeilijker te detecteren:  risico’s van binnenuit.

WAAROM GLOBE SECURITY?

Globe Security is een full-service beveiligingsbedrijf 
met jarenlang ervaring op het gebied van beveiliging. 
Wij denken proactief met u mee door onder andere 
inzicht te geven in de processen van ingaande goederen  
en personen, samengevat in een heldere rapportage. 

Wij zien de zwakke punten in uw beveiliging en voorzien 
u van een gedegen advies. Geen enkel object of pand 
is hetzelfde, daarom wordt na een uitgebreide inventa-
risatie een beveiligingsaanpak op maat aangeboden. 
Toegespitst op úw organisatie. 

Onze objectbeveiligers zijn inzetbaar op diverse vlakken;  
toegangscontroles, receptiediensten en het houden van 
brand- en sluitrondes. Wij signaleren tijdig onregel-
matigheden en ontmoedigen indringers door duidelijke 
aanwezigheid.  We zorgen voor zichtbare en onzichtbare 
beveiliging van uw object. 

De beveiligers van Globe Security staan 24 uur per dag, 
7 dagen per week voor u klaar. Maar dat hoeft niet. 
U kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een uur voor 
openingstijd het openen van uw pand aan ons over te 
laten, of uw receptie nog twee uur na kantoortijden te 
laten bemannen door onze beveiligers. Wij leveren 
maatwerk, toegespitst op úw wensen.

       Mobiele surveillance

       Alarmopvolging

       Brand- en sluitronden

       Registratie bezoekers

       Balie- en receptiediensten       

       Telefoon beantwoorden

       Bedrijfshulpverlening (BHV)

       Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI)



PREVENTIEF 
TOEZICHT.
BEVEILIGEN IS MAATWERK.

ONS OOG, UW VEILIGHEID.

Naast het uitvoeren van surveillancerondes en het houden van 
preventief toezicht zijn we er ook voor u als het echt mis mocht 
gaan. Wij staan in direct contact met meldkamer en politie, 
en bij een inbraakmelding gaan we onmiddellijk ter plaatse. 
Zo beperken wij zo snel mogelijk de schade.

U kunt met een gerust hart de bewaking van uw object aan 
ons overlaten en zich weer bezig houden met uw eigen werk-
zaamheden. En net als de beveiligers van Globe Security:  
Doen waar u goed in bent.
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